
در منطقه سیستان مناطق گس��ترده ای وجود دارد 
که از نظر نصب توربین ها ی ب��ادی در جهان بی نظیر 
یا کم نظیر اس��ت در صورتی که در حال حاضر برای 
مردم منطقه به دلیل عدم مدیریت شرایط و استفاده 
از علم روز، هیچ امکاناتي وجود ن��دارد و حتي باد به 
زحمتي براي زندگي ش��ان تبدیل شده است اما نکته 
حائز اهمیت اینکه با توجه به مرز گسترده ای که این 
منطقه با کشور افغانستان دارد و نیاز جدی افغانستان 
به منابع انرژی، با تولید ب��رق حاصله و صادرات آن از 
این مزارع بادی مي توان رونق اشتغال و کارآفرینی در 
منطقه سیس��تان را از همین االن متصور شد. اتفاقي 
که حتماً زندگي و معیشت س��اکنان آن را به صورت 

چشمگیري متحول مي کند.
 حرفهايشيرينوبيعمل

سیستان و بلوچس��تان به طور متوسط در طول سال 
بی��ش از 300 روز آفتابي دارد آن هم ن��ه یک آفتاب 
معمولي، بلک��ه آفتابي پرانرژي که ب��ه عنوان نعمتي 

بي پایان در اختیار ایرانیان قرار گرفته اس��ت. با توجه 
به اینکه سیس��تان و بلوچس��تان یکی از پهناورترین 
استان ها ی کشور است از لحاظ منابع انرژی ها ی نو هم 
یکی از مناطق ویژه در ایران و جهان محسوب مي شود 
به طوری که خورشید ابتدا از سراوان طلوع مي کند و 
همین طور تعداد زیاد روزهای آفتابی تقریباً در همه 
مناطق این اس��تان کم نظیر است. عالوه بر این وزش 
بادهای بیش از ۱۲0 روزه و تابش عمود خورشید در 
منطقه سیستان، این استان را به یک گنجینه بی نظیر 
طبیعی تبدیل کرده است. حدود یک سال پیش بود 
که مدیر عامل ش��رکت ب��رق منطقه ای سیس��تان و 
بلوچستان گفته بود: »این استان مجموعه ای ارزشمند 
از انرژی ها ی تجدیدپذیر است و برای بهبود وضعیت 
نیروی ب��رق مي توان از همه قابلیت ها ی این اس��تان 
بهره برد.« محب عل��ی قزاق جاهد با اش��اره به اینکه 
س��ه  نیروگاه بادی در منطقه »میل نادر« شهرستان 
نیمروز احداث مي ش��ود، افزود: »منطقه »میل نادر« 

سیستان با ۱000 تا ۱۵00 کیلومتر مربع سطح صاف 
و ناهمواری کم بهترین گزینه ب��رای احداث نیروگاه 
بادی در کشور است.« وی با بیان اینکه برای احداث 
این نیروگاه ها ، دائمي  بودن وزش باد از جمله شرایط 
ضروری است که در این منطقه بی نظیر است، تأکید 
کرد: »استفاده از این ظرفیت مي تواند در فصل بهار و 
تابستان که مصرف برق به اوج خود مي رسد با کمک 
گرفت��ن از وزش بادها ی ۱۲0 روزه موس��مي  منطقه 
سیس��تان گره گش��ای تأمین برق مصرفی در استان 

پهناور سیستان و بلوچستان باشد.«
  عزميبرايحمايتازسرمايهگذار

با اینکه قول و وعده ها  بس��یار خوب و شیرین هستند 
اما مردم منتظر عملي شدن آنها و تأثیر این اقدامات 
در زندگي خ��ود هس��تند. در همین رابط��ه معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و منابع اس��تاندار سیستان 
و بلوچس��تان با بیان اینک��ه مواد اولی��ه تولید انرژی 
پاک در منطقه به س��هولت و به می��زان فراوان وجود 

دارد، مي گوید: »با توجه به موقعیت مناس��ب استان 
و مطالعات و تحقیقات استادان دانشگاه ها ، مناطقی 
مانند میل نادر و رامشار از لحاظ سرعت و جهش وزش 
باد شرایط خوبی نسبت به مناطق دیگر کشور از جمله 
منجیل دارد، بر همین اساس فراهم بودن بسترها برای 
ایجاد چنین نیروگاه ها یی که انرژی نو تولید مي کند، 
آماده اس��ت، بنابراین بعد از برجام تع��داد زیادی از 
سرمایه گذاران عالقه مند به انرژی ها ی نو آمادگی خود 
را برای سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان اعالم 
کردند، در میان سرمایه گذاران، افراد بومي  و نخبگانی 
از اس��تان و افراد غیربومي  و خارج��ی از کره ، چین و 
دیگر کش��ورهای دنیا حضور داشتند.« دکتر علیرضا 
نورا ادام��ه مي دهد: »وزارت نیرو پس از درخواس��ت 
متقاضی، مجوزها ی الزم در این زمینه را صادر کرده و 
متقاضی باید پیگیر استعالم خود باشد، در استان نیز 
با ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری اقدام به دریافت 
درخواست متقاضیان استفاده از انرژی های  نو کردیم 

و پس از بررس��ی موارد ارسالی، ش��رایط برای صدور 
مجوزهای الزم و واگذاری زمی��ن و دیگر خدمات به 
سرمایه گذاران با تولیت سازمان اقتصاد و دارایی استان 
و دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری به متقاضیان 
ارائه خدمات مي شود.« این مس��ئول تأکید مي کند: 
»منطقه میل نادر که یکی از نقاط مستعد برای ایجاد 
نیروگاه تولید انرژی خورشیدی و بادی است، بیش از 
۲0 هزار هکتار اراضی داریم که ۱۲ هزار هکتار آن به 
این موضوع اختصاص مي یابد.« به هر حال از ظواهر 
امر چنین استنباط مي شود که عزمي  براي استفاده از 
انرژي ها ي نو و حمایت از سرمایه گذاران در سیستان 
و بلوچستان وجود دارد. جایي که معاون استاندار هم 
اعالم مي کند هزینه ها ی احداث نیروگاه ها ی بادی و 
خورشیدی در استان نس��بت به دیگر نقاط پایین تر 
است و حتی به متقاضیانی که به دنبال سرمایه گذاری 
در این حوزه در اس��تان هس��تند، تس��هیالت خوبی 

پرداخت مي شود.
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در استان گلس��تان  بالغ بر 8۵0 هزار هکتار زمین 
قابل کش��ت وجود دارد که در ح��ال حاضر حدود 
۲۵0 هزار هکتار آن آبیاری شده و حدود 400 هزار  
هکتار هم تحت کشت دیم قرار دارد و حدود ۲00 
هزار هکتار نیز به صورت انجام عملیات زهکشی  و 
شست وشو قابلیت کشاورزی خواهد یافت که برای 
آبیاری این 8۵0 ه��زار هکتار ب��ا روش های فعلی 
آبیاری به حدود 6 میلیارد متر مکعب آب نیاز است. 
عالوه بر این کارشناس��ان نیز معتقدند زهکش��ی 
تأثیر بس��زایی در تولید و کیفیت محصول دارد به 
طوری که باعث افزایش ۵0 درصدی تولید محصول 
می شود تا آنجایی که تقی کمال  غریبی، مدیر آب و 

خاک جهاد کشاورزی استان گلستان مي گوید: »ما 
برنامه داریم 7۵ هزار هکتار از اراضی جنوبی استان 
را زهکشی کنیم و آب حاصل از آن را در آب بندان ها 
جم��ع آوری کرده و م��ازاد آن را به س��مت اراضی 
پایین دست منتقل کنیم. با ادغام آب های حاصل از 
زهکشی در بندر ترکمن و آق قال اراضی دیم منطقه 

را به اراضی آبی تبدیل کنیم.«
پيگيریاجرایطرحمزارعپايلوت

اقدام دیگر شرکت آب منطقه ای گلستان پیگیری 

اجرای طرح مزارع پایلوت در س��طح ۱۵0 هکتار 
برای اس��تفاده از آب ه��ای نامتعارف اس��ت و در 
این راس��تا تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری برای تأمین بخش��ی از 
هزینه های مش��اوره ای و خدمات فنی منعقد شده 
اس��ت. همچنین اراضی مورد نی��از جهت اجرای 
مزارع پایلوت در بخش های مختلف محدوده طرح 
زهکش��ی ۲80 هزار هکتاری خریداری شده یا به 
نحوی در اختیار طرح قرار گرفته است. افراسیاب 
میرزای��ی رئیس گ��روه طرح های ش��بکه آبیاری 
و زهکش��ی آب منطقه ای گلس��تان در این راستا 
مي گوی��د: »در این پ��روژه با اس��تفاده از آب های 
نامتع��ارف موج��ود و زهکش ها اقدام به کش��ت 
گیاهان به روش گونه های مختلف زیستی مي شود. 
همچنین آزمایش��ات و تحقیقات الزم در خصوص 
وضعی��ت گونه ه��ای نامتعارف، مخ��ازن طبیعی، 
زهکش ها و... نیز انجام مي گیرد. تمام این اقدامات 
منجر به ایجاد اش��تغال پایدار و توسعه اقتصادی و 
اجتماعی استان مي شود و بخشي از مشکل بیکاري 

را برطرف مي کند.«
آغازمطالعاتفاز2طرحزهکشی

در حال حاضر مطالع��ات فاز ۲ در ی��ک زون 70 
هکتاری در ناحیه شمالی گنبدکاووس آغاز شده 
است چراکه به دلیل انباش��ته شدن آب های شور 
در زمین ه��ای زراعی عملکرد محص��ول گندم در 
این مزارع کمتر شده است. کارشناسان معتقدند 
تنه��ا راه برون رفت از ای��ن مش��کالت و افزایش 

تولید محصول زهکشی اراضی اس��ت. بنابراین با 
هماهنگی های انجام ش��ده با س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اس��تان، استانداری گلس��تان و اتاق 
بازرگانی شهرس��تان پیگیری تأمی��ن مالی برای 
اجرایی ش��دن این بخش کار انجام شده است. به 
رغم اینک��ه در ابتداي این اقدامات کش��اورزان به 
دلیل اینکه به زهکش��ی  و مزایای آن آشنا نبودند 
مقاومت می کردند ولی وقتی مزایای آن را دیدند 

استقبال خوبی کردند. 
پيشرفت40درصدیکلپروژه

میرزای��ی رئیس گ��روه طرح های ش��بکه آبیاری 
و زهکش��ی آب منطق��ه ای گلس��تان مي گوی��د: 
»پیشرفت کلی پروژه زهکش��ی اراضی اولویت دار 
در اس��تان در محدوده ۲۲ هزار هکتاری )تعهدات 
سفر دولت( حدود 40 درصد است و از اردیبهشت 
96 قراردادهای اجرایی با پیمانکاران منعقد ش��ده 
است.«  گفته مي ش��ود تاکنون با اقدامات صورت 
گرفته و حمایت های انجام شده مسئوالن استانی و 
عوامل اجرایی حدود ۱0 هزار هکتار از زهکش های 
اصلی آماده بهره برداری اس��ت و تعهدات دولت در 
اجرایی ش��دن پروژه ۱۱00 میلیارد ریال بوده که 
طی سال های 9۵ و 96 تاکنون ۵۵0 میلیارد ریال 
اعتبار به این طرح تخصیص داده ش��ده اس��ت. با 
توجه به مساعدت های صورت گرفته و روند اجرایی 
پروژه ها و در صورت تداوم روند کنونی در سال های 
آتی در سطح ۲۲ هزار هکتار تا ۱۵ ماه آینده تکمیل 

و آماده بهره برداری است.
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الزمدراينزمينهراصادرکردهاست

 انرژي ها ي پاک 
 سيستان و بلوچستان 

در انتظار سرمايه گذار

 کوير زيباي يزد
 بوي تعفن مي دهد

زباله ها به س��رطاني تبدیل ش��ده اند که به راحتي مي توانند هر 
منطقه ای را آلوده کنند. حاال دیگر این طالي کثیف به یک درد 
مشترک براي تمام استان هاي ایران تبدیل شده و بوي تعفنش 
بیش از همه محیط زیس��ت را از پا درآورده اس��ت.  مهم نیست 
کدام اس��تان باش��د، از آنها که پر از جنگل و رودخانه اند گرفته 
تا مناطقي که ج��ز کویر و آفتاب چیز دیگري ندارند. متأس��فانه 
این محیط زیست است که باید دهانش را باز کند تا کامیون ها و 
تانکرهاي حمل زباله و پسماند و فاضالب ها هر چه دارند در آنجا 
تخلیه کنند. اگر محیط زیست و طبیعت یزد از یک طرف مجبور 
است زباله ها را در دل خود جاي دهد، از طرف دیگر موجودات و 
حیواناتي را از دست مي دهد که قرن ها بود شب و روزش را با بازي 

و زندگي آنها سپري مي کرد.
بي ش��ک باید یزد را یکي از کم باران تری��ن مناطق فالت مرکزی 
ایران به ش��مار آورد. منطقه اي که با ذات خش��ک و تشنه اش و 
میانگین بارندگي 300 میلیمتر در س��ال، توانس��ته همزیستي 
خوبي با محیط و هواي خش��نش ایجاد کند اما نکته قابل توجه 
اینکه در چنین شرایطي، از گذش��ته هاي دور یزد داراي تمدن و 
شهرت جهاني بوده است. البته به جرئت مي توان تمام آباداني هاي 
یزد را به حساب و لطف حضور قنات هایي دانست که عالوه بر به 
عهده داشتن مسئولیت شبکه آبرس��انی، به نوعي ذخیره سازی 
زیرزمینی آب را ه��م انجام مي دادند تا این اس��تان خش��ک را 
چه به لحاظ زندگی ش��هري و چه تولید محصوالت کش��اورزی 
در زمره بهترین ش��هرهای ایران قرار دهد اما ح��اال و به موازات 
خشکس��الي هاي زنجیره اي که تمام ایران را فراگرفته، یزد هم با 
بحران شدید آب مواجه شده است. شاید با مرگ قنات ها مي شد 
چنین روزهایي را متصور بود ولي تنها دغدغه یزدي ها آب نیست 
زیرا در معرض انق��راض قرار گرفتن برخ��ي گونه هاي جانوري، 
زباله ها و پسماندهاي شهري و روس��تایي، کوره هاي آجرپزي و 
معدن کاوي ها چنان بالیي بر سر محیط زیست آورده اند که دیگر 

نفس یزد باال نمي آید.
اس��تان یزد ک��ه دارای مناطق حفاظت ش��ده ای مث��ل کالمند، 
بهادران و کوه بافق اس��ت از تنوع زیستی بسیار خوبی برخوردار 
است و در همین راس��تا مي توان از بارزترین نمونه های حمایت 
ش��ده وحوش منطقه کالمند به آهو یا همان غزال ایرانی، جبیر 
و هوبره اش��اره کرد. در کنار این موجودات جبی��ر، کل،  بز، قوچ 
و میش، پلنگ ، کفتار، انواع روب��اه، گرگ و خرگوش از مهم ترین 
گونه های حیات وحش این منطقه به ش��مار می روند. دره انجیر 
هم از دیگر مناطق حفاظت ش��ده و ش��کار ممنوع یزد است که 
زیس��تگاه یوزپلن��گ ایرانی نیز به ش��مار مي آی��د هرچند بارها 
مورد تجاوز ش��کارچیان غیرقانونی قرار گرفته اس��ت.  هرچند 
طي س��ال های اخیر مناطق حفاظت ش��ده یزد به شدت تحت 
حفاظت قرار گرفته اند و آمار شکار هم به مقدار قابل مالحظه ای 
کاهش یافته اما هنوز هم باید شکار بی رویه را یکی از دغدغه های 

زیست محیطی این استان به شمار آورد. 
اگر روزي کوره هاي آجرپزي یزد چند کیلومتري از ش��هر دورتر 
بودند اما هم اکنون و با افزایش جمعیت و گس��ترش شهرنشیني 
وارد حریم شهری ش��ده اند و عالوه بر ایجاد آلودگی شدید هوا، 
بهترین خ��اک و آب یزد را به ت��اراج برده اند. ام��روزه کوره های 
آجرپزی یزد به دلیل اس��تفاده از سوخت نامناس��ب، عمر باال و 
سنتی بودن فرآیند تولید و استفاده نکردن از رو ش های کاهش 
آالینده جزو منابع مهم آلودگی هوا به ویژه در حوالی شهر یزد به 
شمار می روند. سوخت این کوره ها اکثراً از مازوت تأمین می شود 
که به شدت آالینده و خطرناک است و اگر روزي آسمان کویر جزو 
زیباترین بخش ها و شب هاي کویر به شمار مي رفت، حاال کم کم 

این موهبت الهي هم به دست فراموشي سپرده مي شود.
از طرف دیگر همین چند س��ال پیش بود که ب��ه دلیل افزایش 
فعالیت های اکتشاف و عملیات اجرایی معدن، موجی از اعتراضات 
در شهرستان تفت توسط مردم شکل گرفت. اعتراض ها مربوط 
به آغاز ب��ه کار معدن مس در منطقه دره زرش��ک صورت گرفت 
چراکه اهالی منطقه معتق��د بودند فعالیت معدن کاوی س��بب 
آلودگی منابع آب کشاورزی و باغداری آنها می شود. در نتیجه در 
درازمدت اهالی منطقه مجبور می شدند  که به روستاهای اطراف 
یا ش��هرها مهاجرت کنند. حال از یزد خبر مي رسد حدود 6هزار 
درخواست معدن جدید به ثبت رس��یده که اگر این حجم وسیع 
معدن کاوی صورت گیرد اثرات آن قطعاً برای محیط زیست یزد 
فاجعه بار خواهد بود.  به هر حال یزد روزهاي خوش��ي را سپري 
نمي کند و اگر امروز با افتخار، س��ند ثبت جهاني اش را باالي سر 

برده حتماً به نگاه هایي در سطح جهاني هم احتیاج دارد.
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